
ZARZĄDZENIE NR 41/19
WÓJTA GMINY JEMIELNICA

z dnia 31 maja 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Jemielnica na 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 506) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., 
poz. 869) zarządzam, co następuje:

§ 1. 

Zwiększa się dochody budżetowe na 2019 r. o kwotę 41 820,81 zł
W Urzędzie Gminy Jemielnica o kwotę 41 820,81 zł
Dział 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 41 820,81 zł
Rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego o kwotę 41 820,81 zł
dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub  
materiałów ćwiczeniowych
dochody bieżące
- § 2010 o kwotę 41 820,81 zł

§ 2. 

Zwiększa się wydatki budżetowe na 2019 r. o kwotę 41 820,81 zł
W Urzędzie Gminy Jemielnica o kwotę 414,06 zł
Dział 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 414,06 zł
Rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego o kwotę 414,06 zł
dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub  
materiałów ćwiczeniowych
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
- § 4210 o kwotę 414,06 zł
W Publicznej Szkole Podstawowej w Jemielnicy o kwotę 34 060,95 zł
Dział 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 34 060,95 zł
Rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego o kwotę 34 060,95 zł
dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub  
materiałów ćwiczeniowych
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
- § 4210 o kwotę 34 060,95 zł
W Publicznej Szkole Podstawowej w Piotrówce o kwotę 7 345,80 zł
Dział 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 7 345,80 zł
Rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego o kwotę 7 345,80 zł
dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub  
materiałów ćwiczeniowych
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
- § 4210 o kwotę 7 345,80 zł

§ 3. 

1. Plan dochodów budżetu ogółem wynosi 27 508 732,92 zł
- dochody bieżące  26 124 597,92 zł
- dochody majątkowe                                                                       1 384 135,00 zł

2. Plan wydatków budżetu ogółem wynosi 31 071 736,92 zł
- wydatki bieżące 24 392 986,92 zł
- wydatki majątkowe 6 678 750,00 zł

3. Plan przychodów ogółem wynosi 4 500 000,00 zł
- pożyczki i kredyty 4 500 000,00 zł
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- wolne środki 0,00 zł
4. Plan rozchodów ogółem wynosi 936 996,00 zł

- spłaty pożyczek i kredytów 736 996,00 zł
- udzielone pożyczki 200 000,00 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

 

Wójt Gminy Jemielnica

Marcin Wycisło
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